
ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA CELEBRADA PEL GRUP D’ESTUDIS 
D’ESPLUGUES EL 12 DE GENER DE 2017 

Assistents: 

9 membres de la junta: Rosa Abós, Santi Campo, Lidia Verdier, Cristian, Teresa 
Roca, Puiggros, Miquel Casellas, Montse Rui, Alsinet, Mercè Malaret (representada 
Miquel Casellas) + 25 socis. 

Lectura i aprovació, si s’escau, l’acta anterior del 21 gener 2016, s’aprova 

Balanç econòmic 2016: 

La Lidia Verdier comenta que hi ha hagut més ingressos per l’augment dels socis. 
Hi ha hagut més despeses per les publicacions de material publicitari arrel de la 
participació a la Fira d’Entitats. La Rosa aclareix que a l’Ajuntament es justifiquen 
totes les despeses, i no només les despeses pròpies que entren a la subvenció de 
l’Ajuntament. 
Saldo a 31-12-2015 és de 4607,05 €, Ingressos 2016, 9198,89 €, despeses 2016, 
10494,66 €, saldo a 31-12-2016, 3311,38 €. S’aprova. 

Pressupost 2017 
La Lídia aclareix que el que s’ingressa de les quotes de socis s’han de restar les 
despeses per les domiciliacions i devolucions. També explica on van a parar els 
diners de l’aportació econòmica de l’Obra Social “la Caixa”. I les despeses de la 
publicació del llibre sobre el claustre de Montsió de la Lídia Verdier.  Ingressos, 
6973 €, despeses, 6320 €. Aprovat. 

Renovació càrrecs 

Ho llegeix el Cristian. 
Baixes: Mercè Malaret, Teresa Roca, Josep Ll. Barrassa. 
Altes: Mercè Masot, Coni Antolinos, Josep Florenza. 

Canvis: Cristian Domínguez deixa la Secretaria, que passa a Miquel Casellas. 

Renoven càrrecs: Rosa Abós, Santi Campo, Cristian (vocal), Lídia Verdier, Joan Mª 
Puiggròs, Enric Alsinet. 

No renoven: Miquel, Montse, Coni, Rosario, Josep Florenza. APROVAT. 

Moviments de socis 

Cap baixa i 11 altes. Total 103 socis i sòcies. La Montse Pi recalca que haurien de 
venir més socis a l’Assemblea. 

Previsió d’actes. 



La Rosa llegeix la previsió d’actes. Primer les conferències mensuals, les sortides 
culturals (Arenys de Mar i Guissona però cal assegurar-la), el Recercat 2017 que es 
farà a Reus, el Congrés CCEPC a Vilanova i la Geltrú, les sortides matinals (la 
Barcelona “Canalla” al Raval, al Monestir de Sant Cugat). 
La Rosa aclareix perquè s’ha publicat el Pou del Vernis al desembre de 2016, per 
fer-lo coincidir amb la Crònica de la Vida d’Esplugues per la publicació d’un recull 
sobre els autors que parlen d’Esplugues. També comenta que, l’any 2016,  s’ha 
publicat el llibre de la Lídia Verdier “Els Viatges d’un Claustre Gòtic” (i crida a que 
algun soci s’animi a publicar treballs sobre Esplugues) i complementa que, dins les 
possibilitats econòmiques, el Grup d’Estudis mai s’ha negat a publicar cap obra 
sobre Esplugues i menys dels socis (una per any). Parla sobre la publicació del 
Miquel Casellas, la recopilació de la Montse Ruiz sobre les sortides del GEE, i parla 
del projecte “Raval de Sant Mateu” que es publicarà l’any 2018 amb la 
col·laboració de l’Arxiu d’Esplugues i més endavant l’Associació de Veïns 
d’Esplugues. Al 2017, es publicarà la Miscel·lània 3.  

Torn obert de paraula 

El Josep Benedico pregunta sobre la xerrada de Palau i Fàbrega, i demana que es 
pugui visitar el museu palau fàbregas de Caldetes aprofitant la visita a Arenys de 
Mar; la Rosa promet que s’estudiarà quan es faci la prospecció. 
El Josep Puiggròs aclareix que s’han ampliat els números del Pou del Vernis. 
El Miquel Casellas explica quan es cobraran els rebuts (1 de febrer) i demana que 
s’actulitzin els comptes per evitar les devolucions. La quota es manté. 
La Rita Girbau demana que el Pou del Vernís es piblique només per Internet; la 
Rosa diu que es va parlar i que es va rebutjar la proposta. La Rosa demana que qui 
vulgui es passarà una enquesta per saber qui vol i qui no vol. La Montse Pi demana 
que al haver-hi gent gran. S’obre un debat. 
El Santi Campo explica que el Francesc Mauri es va oferir a venir a fer una xerrada; 
el problema és que entre setmana té incompatibilitats horàries per la feina. 
Pregunta que si interessa es podria fer una xerrada extra un dissabte al matí; la 
Rosa diu que primer s’ha de demanar permís a l’Ajuntament. 

Vídeo resum 2016 


